
 
Kommentarer til Helhetlig Forvaltningsplan Barentshavet 17.02.06 
 
I. Helhetlig forvaltning krever tiltak, ikke kun situasjonsbeskrivelse 
 
Greenpeace mener en helhetlig norsk forvaltning av miljøressursene i Barentshavet bør bygge 
på forutsigbarhet, føre-var-prinsippet og selvpålagte restriksjoner basert på kunnskap og 
gjensidig respekt for andre nasjoner. Kun gjennom dette kan Norge høste tilstrekkelig 
anerkjennelse for dagens suverenitetskrav og stormaktsrolle i Nord. 
 
Norge har lang tradisjon for planmessig arealdisponering. De aller fleste kommuner har 
etablert kommuneplaner med juridisk bindende arealdeler. I tillegg har vi nasjonalparker, 
landskapsvernområder, vernete vassdrag og andre arealmessige disponeringer av 
landområdene i Norge. Slik arealplanlegging er et effektivt virkemiddel for å unngå tankeløs 
ødeleggelse av viktige ressurser eller muligheter, men har hittil kun vært gjennomført på land.  
 
Det lekkete utkastet til Forvaltningsplan mangler sentrale politiske grep for å kunne legge 
grunnlag for en slik forvaltning. Bortsett fra at prosessen har bidratt til en god del deling av 
kunnskap, mangler utkastet nesten fullstendig forslag til politiske grep og systemer som kan 
bidra til mer helhetlig forvaltning av dette havområdet. Problemet med fragmenterte og 
sektorvise forvaltningsprinsipper og beslutningsprosesser har vært grunnleggende for ønsket 
om helhetlige forvaltningsplaner både i Norge og andre land (som UK og Sverige), men 
foreliggende utkast endrer lite på dette for Barentshavet.  
 
Utkastet mangler også i stor grad andre forvaltningsmessige grep for å bidra til å sikre 
miljøverdier før de eventuelt blir ødelagt. Vi er undrende til at føre-var prinsippet er så lite 
benyttet, og at manglende detaljinformasjon faktisk flere steder er benyttet som argument mot 
vern (blant annet for bunntrål på svampforekomster).  
 
II. Oljeboring  
 
Greenpeace mener det er unødvendig og feil å tillate åpning av nye oljefelt i sårbare områder, 
ettersom verden allerede har funnet mer olje, kull og gass en vi noensinne kan forbrenne uten 
å ødelegge klimaet. Utvinning fra nye felt vil øke tilgjengelighet av olje og gass, i tillegg til at 
prosessutslipp fra dette vil øke Norges klimagassutslipp – i strid med Kyotoforutsetningene.  
 
Forvaltningsplanen må som minimum sette av enkelte områder der det ikke tillates 
petroleumsvirksomhet. De sårbare og viktige områdene rundt Lofoten, Vesterålen, 
Tromsøflaket, Finnmarkskysten, Bjørnøya og polarfronten er opplagte kandidater for varig 
vern, og allerede definert i utkastet til Forvaltningsplan. Dette er også gyteområder for viktige 
fiskebestander som Norge deler med andre land. Respekt for disse tilsier også betydelig 
varsomhet med forurensing av disse gyteområdene. Det er naturlig å inkludere en buffersone 
tilsvarende to til tre døgns drivtid for olje fra områdene som skal sikres mot oljesøl.  
 
Goliatfeltet ligger for nær Finnmarkskystens sårbare naturverdier og bør ikke tillates 
utbygget, selv om vi er inneforstått med at en eventuell utbyggingssøknad må gis en reell 
behandling. Eventuell boring i dette verneområdet må det derfor underlegges ekstremt strenge 
vilkår, og det må stilles som krav at disse har blitt testet under normal drift andre steder før 
eventuell benyttelse på Goliatfeltet så nær land og verdifulle ressurser. 



III. Skipsfart 
 
Utkastet til Forvaltningsplan inneholder en rekke gode tiltak for å forebygge skipsfarts-
ulykker, som seilingsleder under IMO, varslingssentral og AIS. Disse er hentet fra andre 
prosesser under FKD. I tillegg til dette bør Planen åpne for at området defineres som PSSA, 
og at Kystverkets forslag (16.01.2005) om oppgradering av slepebåtkapasiteten blir 
gjennomført. Det må dessuten etableres en plan for oppbygging av norsk oljevernberedskap til 
et nivå som gir tilstrekkelig sikkerhet mot forurensing av viktige naturverdier i tilfelle ulykken 
likevel er ute. Dette omfatter blant annet kraftig styrking av oljeverndepoter og trening av 
mannskaper i tillegg til styrket statlig slepebåtberedskap. 
 
IV. Fiskeri og arealvern 
 
Det er bra at Regjeringen fortsetter arbeidet mot ulovlig overfiske. Vi er imidlertid overrasket 
over at det ikke også foreslås tiltak for å redusere ulovlig utkast. Ifølge Utkastkommisjonens 
rapport kastes det fisk ulovlig for minimum 700 millioner kroner bare fra norske fartøy i 
norsk sektor, mye i planområdet. Underskuddet på fisk til fiskefor bør også presiseres. 
 
Helhetlig forvaltning må innebære at fiskekvotene skal settes i tråd med forskernes 
anbefalinger, og sette mål for gjenoppbygging av nåværende overbeskattede bestander til 
bærekraftig nivå. Indikatorer i etterkant er bare dårlige erstatninger for et slikt konkret mål. Vi 
mener også det bør settes kvoter for alle kommersielt fiskete arter, inkludert reke. Ettersom 
kvoteregulering ikke er tilstrekkelige virkemidler for å sikre bestander mot kollaps, anbefaler 
vi også at det opprettes fiskerifrie soner som et rent fiskeripolitisk føre-var-tiltak. Som det 
framgår under, vil slike soner også kunne ha betydelige positive effekter også for annet 
biologisk mangfold som bunnsamfunn, ikke-kommersielle arter og gyteplasser.   
 
Fiskeriene utgjør den klart største påvirkingsfaktoren på miljøet i planområdet. Planutkastet 
omtaler blant annet bunntråling med tyngre redskap som en vesentlig trussel mot ikke 
kartlagte svampsamfunn, korallrev og andre sårbare bunnhabitater. Vi vil legge 
(ulovlig) sleping av snurrevad til dette trusselbildet. Greenpeace mener det er nødvendig å 
handle etter føre-var-prinsippet når det gjelder tiltak for å bevare antatte gjenværende korall- 
og svampforekomster. Basert på dette bør ethvert fiske med enhver bunnslepende redskap 
forbys på Tromsøflaket, Eggakanten, omkring Bjørnøya, innen dagens trålforbud til 12 
nautiske mil fra land og i andre områder utpekt som sannsynlige korall- eller svampområder.  
 
Forbudet bør også gjelde reketrål og slep av snurrevad. Områder eller delområder kan siden 
frigis etter undersøkelser gjennom MAREANO. Slik kartlegging er svært ressurskrevende, 
men det er viktig at vi sikrer at det er noe igjen å verne etter eventuell kartlegging. 
Speilvending av vernet vil også kunne bidra til mer hjelp fra fiskerikretser i å rapportere og 
skille korallområder fra områder som allerede er ødelagt. Området rundt Bjørnøya er allerede 
i dag omfattet av en rekke fiskestengninger, på grunn av meget høy forekomst av småtorsk.  
 
Det er verdt å merke seg at den tekniske overkapasiteten i fiskeflåten fortsatt er betydelig, 
særlig i havfiskeflåten, slik at det bør spille svært liten rolle for inntjening og mulighet til å ta 
kvoten om det tilgjengelige arealet for tråling blir noe redusert. Forslagene til marint 
beskyttete områder er altfor små. I FN denne uken debatteres marint vern med 
utgangspunkt i en 40%-målsetting. Nasjonalparker til havs klinger godt og vil gjøre godt. 
11 prosent av landområdene på jorden er beskyttet, mens under 0,5% av havområdene har 
samme status. 
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